Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-10/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2018.(VII.4.) SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. július 4.i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyalja:
1./ Megállapodás elfogadása Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
2./ Pályázati kiírás óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
3./ Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására szóló megállapodás módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
4./ Pokker Andrea (Szákszend, Móra u.20.) önkormányzati bérlakás bérlői jogviszonyának
megszűntetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
1./ napirend
Megállapodás elfogadása Szőts Csilla Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének 70/2018.(VII.4.) SZKÖKt határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőts Gyöngyi Csilla Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25.§.(2) bekezdés a.) pontja alapján 2018.
augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti, s egyidejűleg a vezetői megbízását
visszavonja, s felmenti a munkavégzés alól.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő:azonnal
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Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
2./ napirend
Pályázati kiírás óvodavezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2018.(VII.4.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az alábbiak szerint
határozott:
Határozati javaslat
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést az alábbiak szerint határozott:
Szákszend Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyú
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbazással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól,
2018. szeptember 1. napjától – 2023. augusztus 31. napjáig.

A munkavégzés helye:
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2856 Szákszend, Dózsa Gy. u. 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvény 69.§-ban meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény
szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak
felett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és
illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására
vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatás eltiltás hatálya
alatt.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5
éves vezetési program,
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,
• előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására
megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgylását nyílt vagy
zárt ülésen kívánja-e.
A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési
programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított
vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Szákszend Község Polgármestere részére
történő megküldésével (Szákszend, Száki u. 91.) – a borítékon feltüntetve a „Szákszendi Kiskuckó
Napközi Otthonos Óvoda és az Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot egy eredeti és másolati
példányban kell benyújtani. A második példányt az eredetivel megegyező tartalommal kell megküldeni.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a
pályázókat az illetékes bizottság hallgatja meg. Ezt követően Szákszend Község Önkormányzata dönt a
megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• www.szakszend.hu internetes oldal

Szákszendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjétől
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel/fax: 34/371-524
e-mail: hivatal@szakszend.hu
Ügyiratszám: 84-10/2018.
Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
3./ napirend
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására szóló megállapodás módosítása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7-igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2018.(VII.4.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta György Árpád belső ellenőr
jelentését, melyet elfogadott.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a Megállapodást
módosítsa a felülvizsgálatban foglaltakra tekintettel.
Felelősök: László Kálmán polgármester
Deákné dr. Schiffner Márta jegyző
Határidő: 2018. augusztus 22.
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
4./ napirend
Pokker Andrea (Szákszend, Móra u.20.) önkormányzati bérlakás bérlői jogviszonyának
megszüntetése.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2018.(VII.4.) SZKÖkt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pokker Andrea
(Szákszend, Móra u.20.) önkormányzati bérlakás bérlői jogviszonyát megszüntesse közös
megegyezéssel 2018. július 31. napjával. A képviselő-testület hozzzájárul ahhoz, hogy a bérlő által
vásárolt bojler vételárából 30 000 Ft a rezsiköltségek ellentételezésére kerüljön.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
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Kivonat a képviselő-testület jegyzőkönyvéből
Szákszend Község Képviselő- testületének 2018. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből:
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2018.(VII.4.)SZKÖKt.határozata
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szákszendi Horgász Egyesülettel
haszonbérleti szerződést köt 2 000 000 Ft összegben 2018. július 1. napjától – 2022. december 31.
napjáig.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal

